
Hamgram 
NNeewwsslleetttteerr  ooff  tthhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..    

wwwwww..ww00nnee..oorrgg                        ----  WWhheenn  AAllll  EEllssee  FFaaiillss……AAMMAATTEEUURR  RRAADDIIOO  ----      JJuullyy  22001155  
  

  

  

WWAARRCC  AAnnnnuuaall  PPiiccnniicc––  JJuullyy  1166  
 

  

WWAARRCC  AAnnnnuuaall  FFaammiillyy  PPiiccnniicc::  

BBrriinngg  yyoouurr  ffaammiillyy  aanndd  ffrriieennddss,,  ggrraannddkkiiddss,,  aa  ddiisshh  ttoo  ppaassss,,  yyoouurr  oowwnn  mmeeaatt,,  aanndd  eeaattiinngg  uutteennssiillss..    TThhee  cclluubb  wwiillll  

pprroovviiddee  cchhaarrccooaall  ggrriillllss,,  ssoofftt  ddrriinnkkss,,  aanndd  ccooookkiinngg  uutteennssiillss..    
  

DDAATTEE  &&  TTiimmee::  

TThhuurrssddaayy,,  JJuullyy  1166,,  22001155  ----  66::0000  PPMM  

  

WWHHOO::  

AAllll  aammaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  aanndd  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  ppeerrssoonnss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  

aatttteenndd..    TThhee  ssuummmmeerr  ppiiccnniicc  iiss  aa  ffaammiillyy  aaffffaaiirr,,  aanndd  gguueessttss  aarree  wweellccoommee  ttoo  

aatttteenndd..  
  

WWHHEERREE  ((NNeeww  LLooccaattiioonn))::  

LLiioonnss  SShheelltteerr  ((aakkaa  GGeebbnneerr  PPaavviilliioonn)),,  552255  LLaakkee  PPaarrkk  DDrriivvee  ((nneeaarr  ffoooott  ooff  HHaammiillttoonn  SStt..)),,  WWiinnoonnaa,,  MMNN  
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WW00NNEE  ----  FFIIEELLDD  DDAAYY  22001155  

  

FFiieelldd  DDaayy  22001155  wwaass  kkiinndd  ooff  ddiiffffeerreenntt  ffoorr  WW00NNEE  tthhiiss  yyeeaarr——nnoo  vviioolleenntt  ssttoorrmmss!!    EEvveenn  tthhoouugghh,,  

tthhee  3300  pplluuss  hhaamm  rraaddiioo  ppaarrttiicciippaannttss  hhaadd  pplleennttyy  ooff  cchhaalllleennggeess  aanndd  ffuunn  ttoo  bboooott..    

  

  

  

  

  

  

  

TThhaannkkss  ttoo  ccoonnttiinnuuiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  MMEESSHH,,  tthheerree  wwaass  wwii--ffii--  IInntteerrnneett  

aavvaaiillaabbiilliittyy  aatt  tthhee  ssiittee  tthhiiss  yyeeaarr  iinncclluuddiinngg  lliivvee  vviiddeeoo  ooff  ssiittee  aaccttiivviittyy..    IItt  wwaass  vveerryy  ssaattiissffyyiinngg  ttoo  

sseeee  tthhaatt  tthhee  hhaarrdd  wwoorrkk  iinn  ddeevveellooppiinngg  MMEESSHH  ccaappaabbiilliittyy  wwaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  tthhee  ffiieelldd  

  

AAnndd  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  GGOOTTAA  ssttaattiioonn  hhaadd  ssoommee  

iinntteerreessttiinngg  aaccttiioonn  wwhhaatt  wwiitthh  vviissiittoorrss  CCaassee  ((aaggee  

1100))  aanndd  SSaaddiiee  ((77))  ffrroomm  TTrraavveerrssee  CCiittyy,,  MMII  aanndd  

ttwwoo  ooff  oouurr  nneeww  hhaammss,,  KKrriisshhnnaa  KKEE00DDXXLL  aanndd  

DDaallee  KKEE00EEKKDD,,  mmaakkiinngg  tthheeiirr  iinniittiiaall  HHFF  QQSSOOss..    

  

TThhee  pphhoottooss  tteellll  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ssttoorryy……..    



  
  

  

33  

  

GGRRSSFF  SSppeecciiaall  EEvveenntt——NN22BB  
  

  

NN22BB  wwaass  bbaacckk  aatt  tthhee  WWSSUU  ggaazzeebboo  tthhiiss  yyeeaarr,,  aanndd  tthhee  ssiittee  ttuurrnneedd  oouutt  ttoo  bbee  aa  

vveerryy  ggoooodd  llooccaattiioonn..    TThhiiss  yyeeaarr  tthhee  cclluubb  wwaass  aabbllee  ttoo  ssttaasshh  tthhee  ssttaattiioonn  

eeqquuiippmmeenntt  aatt  tthhee  EEdduuccaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooffffiiccee  SSaattuurrddaayy  nniigghhtt,,  mmaakkiinngg  tthhee  

mmiinnoorr  tteeaarr  ddoowwnn  aanndd  SSuunnddaayy  sseett  uupp  eeaassiieerr  tthhaann  eevveerr..    WWSSUU  FFaacciilliittiieess  SSttaaffff  

ssttooppppeedd  bbyy  oonn  SSaattuurrddaayy  mmoorrnniinngg  aanndd  wwaass  vveerryy  hhoossppiittaabbllee  ttoo  uuss  aanndd  ooffffeerreedd  

ttoo  ssuuppppoorrtt  uuss  iinn  aannyy  wwaayy  nneecceessssaarryy..  

  

TThheerree  wweerree  aabboouutt  110000  QQSSOOss  tthhiiss  

yyeeaarr..    PPrrooppaaggaattiioonn  wwaass  uupp  aanndd  

ddoowwnn  ((ddoowwnn  mmoossttllyy))  aanndd  

ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  ffrreeqquueenncciieess  wwiitthh  

IIAARRUU  ccoonntteesstteerrss  wwaass  ttoouugghh,,  bbuutt  

tthhee  ooppeerraattiinngg  ccrreeww  ddiidd  aa  ggoooodd  jjoobb..    

NN22BB  hhaadd  aabboouutt  117700  QQRRZZ..ccoomm  llooookkuuppss  ffrroomm  FFrriiddaayy  nniigghhtt  tthhrroouugghh  MMoonnddaayy  AAMM..    HHeerree’’ss  

hhooppiinngg  tthhee  ssttaattiioonn  hheellppeedd  ggeett  vviissiibbiilliittyy  ooff  GGRRSSFF  oouutt  ttoo  ffoollkkss..  

  

TThheerree  aarree  lloottss  ooff  ssttoorriieess  ttoo  tteellll  aabboouutt  NN22BB  tthhiiss  yyeeaarr——iinncclluuddiinngg  JJoohhnn  aanndd  DDaallee  

wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  aanntteennnnaa  uunnttiill  77::0000  PPMM  FFrriiddaayy  ttoo  gguueesstt  ooppeerraattoorr  KKaattiiee  ffrroomm  tthhee  

GGFFRRSSFF  ssttaaffff  ((hheerr  11
sstt
  hhaamm  rraaddiioo  QQSSOO))..    GGoooodd  ttaalleess  ttoo  tteellll  aatt  tthhee  ppiiccnniicc  TThhuurrssddaayy  

eevveenniinngg..  

  

TThheerree  iiss  ssttiillll  mmoorree  ttoo  ggoo  oonn  GGRRSSFF  22001155..    QQSSLL  cceerrttiiffiiccaattee  ddeessiiggnnss  aarree  yyeett  ttoo  bbee  

ccoommpplleetteedd  &&  aapppprroovveedd..    TThheenn  tthhee  QQSSLL  rreessppoonnsseess  tthheemmsseellvveess  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ggoo  oouutt  

llaatteerr  iinn  tthhee  yyeeaarr..



  

MMiinnuutteess  ooff  tthhee  JJuunnee  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  aarree  bbeellooww..    MMiinnuutteess  ooff  tthhee  JJuullyy  wweerree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  

HHaammggrraamm  wwaass  rreelleeaasseedd..    TThheeyy  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  nneexxtt  MMoonntthh’’ss  iissssuuee..  

  

MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  JJuunnee    22,,  22001155  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

PPrreesseenntt::      LLaannccee  ((KKBB00YYJJUU)),,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA)),,  DDaann  ((WWKK00WW)),,  LLeess  ((KK00BBAADD)),,  HHaarrrroo((KKGG66RRLLMM))  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  LLaannccee    aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

MMiinnuutteess  

BBooaarrdd  ffiirrsstt  ddiissccuusssseedd  MMiinnuutteess  ooff  MMaayy  mmeeeettiinngg..  LLaannccee  ssttaatteedd  wwee  aallll  rreecceeiivveedd  oouurr  MMiinnuutteess  sseevveerraall  WWeeeekkss  aaggoo..  

CCooppyy  ooff  tthhee  MMiinnuutteess  wwaass  aavvaaiillaabbllee  aanndd  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  ttooookk  ttiimmee  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  tthhee  MMiinnuutteess  aaggaaiinn..  LLaannccee  

mmeennttiioonneedd  mmaannyy  iitteemmss  ooff  MMaayy  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  ttooddaayy..  MMiinnuutteess  wwaass  tthheenn  aapppprroovveedd..  

  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  wwaass  oonn  hhaanndd  ttoo  ddiissccuussss..  TTrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt  wwaass  aapppprroovveedd  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  ddiissccuussssiioonnss  wweerree  hheelldd  oonn  TTrreeaassuurreerr  

RReeppoorrtt..  DDaann  mmeennttiioonneedd  hhee  rreecceeiivveedd  tthhee  bbiillll  ffoorr  WWiittookkaa  TToowweerr  wwoorrkk..  DDaann  aallssoo  mmeennttiioonneedd  tthheerree  wwiillll  bbee  aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  bbiillll..  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  wwoorrkk  oonn  tthhee  WWiittookkaa  TToowweerr  wwaass  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd..  LLeess  mmeennttiioonneedd  hhee  ddooeess  nnoott  hhaavvee  tthhee  bbiillll  wwiitthh  hhiimm  bbuutt  wwiillll  

eemmaaiill  tthhee  bbiillll  ttoo  ttrreeaassuurreerr  llaatteerr..  LLeess  mmeennttiioonneedd  ccoouunnttyy  iiss  ppllaannnniinngg  mmoorree  wwoorrkk  oonn  tthhee  ttoowweerr  nneexxtt  SSuummmmeerr..  SSyyeedd  aasskkeedd  iiff  lliigghhtt  wwaass  

wwoorrkkiinngg  oonn  ttoopp  ooff  tthhee  ttoowweerr  aanndd  DDaann  aannsswweerreedd  hhee  ssaaww  lliigghhtt  wwaass  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ttoowweerr..    

SSuummmmeerr  PPiiccnniicc  

  LLaannccee  mmoottiioonneedd  ttoo  aallllooccaattee  uupp  ttoo  $$  110000..0000  aanndd  aallssoo  ttoo  aauutthhoorriizzee  PPiiccnniicc  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffiinndd  aa  llooccaattiioonn  ffoorr  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc  ((ttoo  bbee  

hheelldd  oonn  33rrdd  TThhuurrssddaayy  ooff  JJuullyy))..    LLeess  mmeennttiioonneedd  hhee  wwiillll  nnoott  bbee  iinn  ttoowwnn  ffoorr  tthhee  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc..  SSyyeedd  aasskkeedd  PPaauull  iiff  hhee  ggeettss  aannyy  

ddiissccoouunntt  wwhheenn  hhee  bbooookkss  tthhee  LLiioonnss  SShheelltteerr  bbyy  WWiinnoonnaa  LLaakkee  ((PPaauull  bbeeiinngg  aa  LLiioonnss  mmeemmbbeerr))..  PPaauull  aannsswweerreedd  tthhaatt  bbeeiinngg  aa  LLiioonn  

mmeemmbbeerr  ddooeess  nnoott  ggiivvee  ddiissccoouunntteedd  pprriiccee..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  hhee  uusseedd  ttoo  ggeett  ffrreeee  bbooookkiinnggss  bbuutt  nnoo  mmoorree..  SSyyeedd  wwiillll  llooookk  mmoorree  aanndd  aallssoo  

wwiillll  ttaallkk  ttoo  KKeenn  aanndd  tthheenn  ffiinnaalliizzee  aa  ppllaaccee  ffoorr  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc..  AAllll  wwiillll  bbee  dduullyy  nnoottiiffiieedd..    LLaannccee’’ss  mmoottiioonn  wwaass  aapppprroovveedd  wwiitthh  oonnee  

ooppppoosseedd  ((LLeess))..  

PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrtt  

DDaann  hhaadd  aa  rreeppoorrtt  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  bbooaarrdd..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  bbuussyy..  SSeevveerraall  ooff  oouurr  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  

SSOOAARR  vvaann  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  llooggggiinngg  ccoommppuutteerr..  TThheerree  wwaass  ““pprroocceessss  ooff  vveettttiinngg””  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  tthhaatt  ccaann  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthheessee  

ccoommppuutteerrss..  VVeettttiinngg  pprroocceessss  aallssoo  iinnvvoollvveess  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk..  AAllssoo  cclluubb  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  ccoolldd  ccaassee  mmuurrddeerr  sseeaarrcchh  wwiitthh  SSOOAARR  tteeaamm  iinn  

WWaabbaasshhaa..  EElleevveenn  ooff  tthhee  cclluubb  mmeemmbbeerrss  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhaatt  sseeaarrcchh..    

RReeggaarrddiinngg  WWiittookkaa  TToowweerr  pprroojjeecctt,,  DDaann  ssttaatteedd  ,,  iitt  iiss  mmoovviinngg  aalloonngg  aanndd  eevveerryytthhiinngg  hhaappppeenniinngg  vveerryy  ffaasstt..  DDaann  hhaadd  aa  lliisstt  ooff  iitteemmss  tthhaatt  

hhiiss  ccoommmmiitttteeee  iiss  ddeeaalliinngg..  AAllssoo  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  eessttaabblliisshheedd  ssuubb--ccoommmmiitttteeeess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  iissssuueess  ggooiinngg  oonn  

rriigghhtt  nnooww..  SSuubb--ccoommmmiitttteeeess  aarree  TToowweerr  uussee  PPoolliicciieess  aanndd  PPrroocceedduurreess  ((LLeess  ,,  PPaauull,,  BBoobb)),,  RReemmoottee  HHFF  SSttaattiioonn  ((MMiikkee,,  CCllaarree,,  PPaauull))  ,,  

EEmmeerrggeennccyy  PPoowweerr  ((EErriikk,,  LLeess,,  DDaann)),,    DDiiggiittaall  MMooddee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ((EErriikk,,  LLeess))..  
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DDaann  aallssoo  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  oouurr  AAPPRRSS  sshhoowwccaassee  eexxeerrcciissee  wwiitthh  DDiivvee  RReessccuuee  hhaass  bbeeeenn  ppoossttppoonneedd..  

LLeess    pprroovviiddeedd  aa  lliisstt  ooff  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  wweerree  ppuurrcchhaasseedd  ffoorr  WWiittookkaa  TToowweerr  aanndd  rreelleevvaanntt  ccoosstt  ooff  eeaacchh  iitteemm..  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  tthhee  

eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  oonn  tthhee  TToowweerr  PPrroojjeecctt..  AAllssoo  LLeess  mmeennttiioonneedd  ggeenneerroouuss  ddoonnaattiioonn  ooff  JJiimm  JJaarrvviiss,,  DDaann,,  LLeess  ooff  iitteemmss  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt..  

LLaannccee  ssuuggggeesstteedd  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  pprroovviiddee  aa  ddeettaaiilleedd  lliisstt  ooff  wwhhaatt  wwaass  ddoonnee  oonn  tthhee  WWiittookkaa  TToowweerr..  LLaannccee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  

sseeee  wwhhaatt  wwaass  iinnssttaalllleedd  oonn  tthhee  ttoowweerr..  TThhiiss  wwoouulldd  bbee  ggoooodd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  aallll  cclluubb  mmeemmbbeerrss  iinn  ggeenneerraall  wwhhoo  mmiigghhtt  hhaavvee  qquueessttiioonnss..  

LLeess  ssaaiidd,,  hhee  aanndd  DDaann  aallrreeaaddyy  ttaallkkeedd  aabboouutt  pprreeppaarriinngg  aann  aarrttiiccllee  ffoorr  QQSSTT  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..  DDaann  wwiillll  aallssoo  wwoorrkk  oonn  pprroovviiddiinngg  aa  rreeppoorrtt  

oonn  aallll  tthhee  wwoorrkk  ddoonnee  iinn  WWiittookkaa  TToowweerr..    LLaannccee  aanndd  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  ppaarrtt  ooff  ttrraannssppaarreennccyy  ttoo  pprroovviiddee  ggeenneerraall  

mmeemmbbeerrsshhiipp  oonn  aallll  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  WWiittookkaa  PPrroojjeecctt  aanndd  hhooww  tthhee  cclluubb  mmoonneeyy  wwaass  ssppeenntt..  

  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittyy  CCoommmmiitttteeee  

  LLaannccee  uuppddaatteedd  oonn  uuppccoommiinngg  aaccttiivviittiieess..  LLaannccee  ttaallkkeedd  ttoo  TTrriinnoonnaa  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  oouurr  cclluubb  aanndd  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  

pprroovviiddee  TTaaxx  IIDD  FFoorrmm  aass  nnoonn--pprrooffiitt..  LLeess  wwiillll  sseeee  iiff  hhee  hhaass  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthheenn  hhee  wwiillll  sseenndd  ttoo  LLaannccee..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  

pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  TTrriinnoonnaa  ggooiinngg  vveerryy  wweellll..  LLaannccee  ddiidd  eellaabboorraattee  ttoo  TTrriinnoonnaa  oorrggaanniizzaattiioonn  aabboouutt  HHaamm  rraaddiioo  aanndd  wwhhaatt  wwee  ddoo..  TTrriinnoonnaa  

hhaadd  uuss  mmaarrkkeedd  aass  ffoouurr  vvoolluunntteeeerrss  oonnllyy..  LLaannccee  cchhaannggeedd  tthhaatt  ttoo  iinncclluuddee  mmoorree  vvoolluunntteeeerrss..  TTrriinnoonnaa  wwiillll  bbee  ssaammee  ooppeerraattiioonn  aass  ddoonnee  

llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss..  TTrriinnoonnaa  ddiidd  cchhaannggee  tthhee  rroouuttee  oonn  tthhee  bboottttoomm  ooff  GGaarrvviinn  HHeeiigghhttss  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  ccrroossss  ttrraaffffiicc  ggooiinngg  uupp  tthhee  hhiillll..    

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  nneexxtt  oonn  hhiiss  aaggeennddaa  iiss  FFiieelldd  DDaayy..  HHee  iiss  sseettttiinngg  tthhee  wwhheeeellss  iinn  mmoottiioonn..  CCllaaiirree  iiss  hheellppiinngg  LLaannccee  wwiitthh  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  ffiieelldd  

ddaayy..  LLaannccee  hhaass  ppllaannss  ttoo  sseeccuurree  tthhee  ssiittee  wwiitthh  PPoorrtt  AAuutthhoorriittyy..  LLaannccee  wwiillll  ffiinndd  oouutt  wwhheenn  iiss  tthhee  nneexxtt  MMeeeettiinngg  ooff  PPoorrtt  AAuutthhoorriittyy  aanndd  

ppllaann  ttoo  aatttteenndd  tthheerree..  DDaann  mmeennttiioonneedd  TToowweerr  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee..  AAllssoo  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  TTrraaiilleerr  ffrroomm  sshheerriiffff..  LLaannccee  aallssoo  bbrroouugghhtt  uupp  tthhee  

iiddeeaa  ooff  aalltteerrnnaattee  ssiittee  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy..  HHee  iinnqquuiirreedd  iiff  aannyyoonnee  hhaass  aannyy  ssuuggggeessttiioonn  ffoorr  aalltteerrnnaattee  ssiittee  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy..  DDaann  mmeennttiioonneedd  

LLaannccee  hhaass  aauutthhoorriittyy  ttoo  llooookk  ffoorr  aalltteerrnnaattee  ssiittee  aanndd  mmaakkee  aa  ddeecciissiioonn..  BBooaarrdd  tthheenn  ddiissccuusssseedd  ssoommee  aalltteerrnnaattee  ssiitteess  lliikkee  WWiinnccrreesstt  PPaarrkk,,  

GGuunn  CClluubb..  

BBooaarrdd  aapppprroovveedd  uupp  ttoo  $$110000..0000  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy  eexxppeennsseess..  MMeeeettiinngg  wwaass  tthheenn  aaddjjoouurrnneedd..  

GGOOTT  TTOONNEE  FFOORR  114466..664400  IINNTTOO  YYOOUURR    

22--MMEETTEERR  MMEEMMOORRIIEESS  YYEETT??  

TToonnee  ooff  110000..00  HHzz  iiss  nnooww  rreeqquuiirreedd..  



  
  

  

66  

  

TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..  

PP..OO  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN    5555998877--77226644  

  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  

PPrreessiiddeenntt::    PPaauull  SScchhuummaacchheerr,,  KKØØZZYYVV  VViiccee  PPrreessiiddeenntt::    LLaannccee  TTaagglliiaappiieettrraa,,  KKBBØØYYJJUU  

ppsscchhuummaacchheerr@@wwiinnoonnaa..eedduu    llaanncceettaagg@@hhbbccii..ccoomm  

SSeeccrreettaarryy::      SSyyeedd  FFaarruuqquuee,,  AACCØØVVAA    TTrreeaassuurreerr::    HHaarrrroo  HHoohheennnneerr      KKGG66RRLLMM        

ssffaarruuqquuee@@yyaahhoooo..ccoomm    HHaarrrroo@@hhoohheennnneerr..ccoomm  

  

CCuussttooddiiaann::  EErriikk  BBrroomm  ,,  WWBBØØNNIIUU    MMeemmbbeerrss::      DDaann  GGoollttzz    WWKK00WW    
eewwbbrroomm@@hhbbccii..ccoomm            LLeesslliiee  HHiittttnneerr  KK00BBAADD  

  

  
DDuueess::    $$2255..0000  ppeerr  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ppeerr  lliicceennssee  hhoollddeerr..  

$$3300..0000  ppeerr  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ffoorr  aallll  lliicceennsseedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssaammee  ffaammiillyy  wwiitthhiinn  tthhee  

ssaammee  hhoouusseehhoolldd..  

DDuueess  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo::    HHaarrrroo  HHoohheennnneerr,,  TTrreeaassuurreerr,,  PP..OO..  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN  5555998877  

  
HHaammggrraamm  iiss  ppuubblliisshheedd  mmoonntthhllyy  bbyy  TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..  

DDiissttrriibbuuttiioonn  iiss  eelleeccttrroonniiccaallllyy  bbyy  eemmaaiill  aanndd  vviiaa  tthhee  WW00NNEE..oorrgg  wweebbssiittee..    

DDiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  bbyy  UUSSPPSS  iiss  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  rreeqquueesstt..  

EEddiittoorr::  LLeenn  LLiittvvaann  ((KKCC00RRSSXX))  

PPlleeaassee  aaddddrreessss  ccoommmmeennttss  aanndd  HHaammggrraamm  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ttoo::    LLeenn  LLiittvvaann  

2255556677  MMiinneerr  VVaalllleeyy  RRooaadd  --  WWiinnoonnaa,,  MMNN    5555998877      oorr  eemmaaiill  ttoo::    KKCC00RRSSXX@@aarrrrll..nneett  

BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  aarree  aannnnoouunncceedd  iinn  aaddvvaannccee  ((WWEEPPNNeett))..  

MMoonntthhllyy  cclluubb  pprrooggrraammss  aarree  hheelldd  oonn  tthhee  tthhiirrdd  TThhuurrssddaayy..  TThhee  ssuubbmmiissssiioonn  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  tthhee  

HHaammggrraamm  iiss  WWeeddnneessddaayy  ooff  tthhee  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  cclluubb  pprrooggrraammss..  

WWhheenn  AAllll  EEllssee  FFaaiillss……AAMMAATTEEUURR  RRAADDIIOO  
  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

WWiinnoonnaa  AARRCC  RReeppeeaatteerrss::  

  114466..664400  ((110000..00  HHzz))  **  

  114466..883355  ((113311..88  HHzz))  ****  

  444444..222255  ((NNoo  TToonnee))    CCuurrrreennttllyy  oouutt  ooff  sseerrvviiccee  

**    SSuunnddaayy  NNiigghhtt  NNeett——88::3300  PPMM  LLooccaall  TTiimmee..  

****    SSKKYYWWAARRNN  NNeett  WWhheenn  AAccttiivvaatteedd.. 

  

LLiikkee  UUss  oonn  FFaacceebbooookk    ((cclliicckk  tteexxtt))..   

mailto:pschumacher@winona.edu
mailto:ewbrom@hbci.com
https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667

